
Serviciul social

CASA COMUNITARĂ



Ce este Casa comunitară?
Casa comunitară este un serviciu social destinat persoanelor cu 
dizabilităţi mintale care au nevoie de îngrijire, protecţie, suport 
continuu și atenţie din partea celor din jur pentru dezvoltarea 
abilităţilor de trai independent. 

Scopul serviciului este de a asista persoanele cu dizabilităţi să obţi-
nă cât mai multă independenţă și să-și dezvolte propriul potenţial.

Cum este o Casă comunitară?
Casa comunitară este o casă obișnuită, care nu se deosebește cu 
nimic de celelalte case din comunitate, iar locatarii ei sunt mem-
bri obișnuiţi ai comunităţii. 

Ca și oricare altă gospodărie din localitate, Casele comunitare pot 
avea câte o mică grădină, în care beneficiarii, cu suportul perso-
nalului, pot cultiva legume, fructe pentru consumul curent. De 
asemenea, ei pot crește păsări și animale. Astfel, locatarii pot be-
neficia de fructe, legume, ouă și carne din propria gospodărie. 
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Locatarii Casei comunitare
În serviciile Casă comunitară locuiesc atât copii, cât și adulţi 
care au trăit mai mulţi ani în instituţii rezidenţiale sau sunt în 
risc de instituţionalizare. Ei nu pot locui cu familia lor biologi-
că, traiul în comunitate fiindu-le asigurat prin plasamentul în 
acest serviciu. 

Aici, în Casa comunitară, ei au un spaţiu personal, lucruri perso-
nale, decid singuri ce să mănânce, ce să îmbrace și cum să-și pe-
treacă timpul liber. Totodată, au posibilitatea să-și facă prieteni, 
învaţă să se susţină reciproc și să facă multe lucruri împreună, să 
devină mai sociabili. 

De asemenea, persoanele care trăiesc în serviciul Casă comunitară 
au ocazia să petreacă mai mult timp cu familiile lor. Părinţii, bunicii 
și mătușile îi vizitează mai des.

Serviciile prestate
În cadrul serviciului social Casa comunitară persoanele cu dizabili-
tăţi beneficiază de servicii de îngrijire specializate din partea unei 
echipe de suport.  

Serviciile acordate sunt prestate în funcţie de nevoile individuale 
ale fiecărei persoane și se axează, în mare parte, pe acordarea 
îngrijirii calitative și învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă 
precum: abilitatea de a mânca fără suport, abilitatea de a coordo-
na mișcările în spaţiu, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, 
de a se îmbrăca etc. 

De asemenea, echipa de suport implică locatarii Casei în activităţi 
de menaj, vocaţionale, recreative, inclusiv în stabilirea unor relaţii 
sociale. În caz de necesitate, profesioniști din cadrul altor servicii 
din comunitate sunt implicaţi în asistarea lor.

Viața în comunitate
Locuind în Casa comunitară, persoanele cu dizabilităţi severe 
pot participa la viaţa comunităţii, deoarece au acces la serviciile 
publice: școală, oficiul medicilor de familie, centre comunitare, 
casă de cultură, alte servicii comunitare. 

Lumea din sat îi cunoaște pe locatarii Casei comunitare și are o 
atitudine pozitivă faţă de ei. De sărbători ei sânt vizitaţi de vecini 
și de alţi oameni din sat. Când au posibilitate, merg în excursii 
în alte localităţi, la mănăstiri, la Nistru sau în locurile istorice din 
ţară. 

Se
rv

ic
iu

l s
oc

ia
l

CA
SA

 C
O

M
U

N
IT

A
RĂ



Pentru informație suplimentară, contactați: 
Keystone Moldova

str. Sf. Gheorghe, nr. 20, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001
Tel./fax: /+373 22/ 92 91 98; 54 35 60

E-mail: khsima@keystonehumanservices.org 
www.keystonemoldova.md          /keystonemoldovaSe
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Serviciul social Casă comunitară este constituit de către Consiliile 
Raionale, cu sprijinul Keystone Moldova. La moment, serviciul există 
în următoarele localităţi:

● Casa Comunitară Chirca, r-nul Anenii Noi;
● Casa Comunitară Fălești;
● Casa Comunitară Hansca, r-nul Ialoveni;
● Casa Comunitară Mitoc, r-nul Orhei;
● Casa Comunitară Nisporeni;
● Casa Comunitară Sculeni, r-nul Ungheni;
● Casa Comunitară Ciulucani, r-nul Telenești;
● Casa Comunitară Voloave, r-nul Soroca;
● Casa Comunitară Baimaclia, r-nul Cantemir.

Serviciul activează în baza Regulamentului-cadru și a Standardelor 
de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei (MMPSF) cu suportul tehnic acordat de Keystone Moldova 
și aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire și 
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii 
sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate 
Incluzivă – Moldova”. Programul este implementat în parteneriat 
cu MMPSF cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate 
Deschisă – Iniţiative în Sănătatea Mintală, a Fundaţiei Soros-
Moldova și Keystone Human Services International US.


